
Beste dorpsgenoot,

Helpt u ons iedereen een kerst te geven?

De kerstherberg Borne bestaat al 30 jaar! 

Voor veel mensen roept kerst bepaalde gevoelens op zoals 
gezelligheid, een kerstboom versieren, samen zijn met vrienden, 
met familie, lekker eten.

Helaas geldt dit niet voor iedereen. Er zijn mensen, die bijvoorbeeld 
niemand hebben om kerst mee te vieren, geen geld hebben om 
de kerst door te komen of zelfs geen thuis hebben om kerst te 
beleven. 
Voor deze mensen is Kerstmis vaak helemaal geen fijne tijd. 
  
Voor alle mensen, die om wat voor reden dan ook thuis geen kerst 
kunnen of willen vieren, is de Kerstherberg al sinds 1989 
dé huiskamer van Borne.

De Kerstherberg Borne wordt gerund door vrijwilligers. 
Alleen door sponsoring van andere dorpsgenoten en ondernemers 
kan deze bestaan.

Maak uw donatie over naar NL54RABO0340544937
t.n.v. Stichting Kerstherberg Borne

Voor de 30e keer St. Kerstherberg Borne: dank u wel!
U bent van harte welkom op Eerste Kerstdag in het Kulturhus van Borne

De werkgroep Kerstherberg Borne



Programma

12.00 uur start van de Kerstherberg. 
Wij ontvangen u de hele dag met koffie en gebak,

U kunt vrij in- en uitlopen, de Kerstherberg is gratis!
‘s Middags verschillende optredens en volop ruimte 
om te kletsen.

Rond 17:00 uur nemen we afscheid van onze daggasten. 
Hierna start het Kerstdiner (waarvoor opgeven noodzakelijk is).
De afsluiting van de Kerstherberg 2018 is om +/- 19:00 uur.

De werkgroep 
St. Kerstherberg Borne

Het kerstdiner bij 
de Kerstherberg kost €10,-

Opgeven kan tot uiterlijk 18 december bij 
het VVV/Kulturhus Borne 074 - 2657200

s t i c h t i n g

KERSTHERBERG
·  B O R N E  ·

Evert & Anja Kuipers

06 38 31 32 00

Michel & Natascha Polak

06 42 70 30 53

Maak uw donatie over naar 
NL54RABO0340544937

t.n.v. Stichting Kerstherberg Borne


